
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМ НАЗИЯ ПО М ЕХОНОТЕХНИКА

ЗАПОВЕД

№ РД 09-99/25.09.2020 г.

На основание чл.259, ал.1, чл., чл. 106, ал.1, чл.263, ал.1,т.4 от ЗПУО, чл. 30, ал.З от 
Наредба №  10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 31, 
ал.1, т. 2 и т.34 от Наредба №  15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с решение на 
педагогическия съвет (Протокол №  2/24.09.2020 г.)

УТВЪРЖ ДАВАМ

ФОРМ И НА ОББУЧЕНИЕ В ПГМ -СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. ДНЕВНА;
2. САМ ОСТОЯТЕЛНА;
3. ЗАДОЧНА;
4. ИНДИВИДУАЛНА;
5. ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМ А НА ОБУЧЕНИЕ).
1. Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО.
2. Учениците се записват в дневна, задочна и в обучение чрез работа (дуална 

система на обучение) по реда на държавния план-прием.
3. За записване в самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на 

обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл. 12, 
ал.2 от ЗПУО.

4. За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на 
гимназията издава заповед.

5. Учениците могат да променят формата на обучението си преди началото на 
учебната година, както и в случаите, регламентирани в чл. 32, ал.2, т.1 и 2 от 
Наредба №  10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
образование. За промяна на формата на обучение директорът на гимназията 
издава заповед.

6. Индивидуалната форма на обучение се организира за ученици, които по 
здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се 
обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни, както и за 
ученици със специални образователни потребности.

7. Когато поради и з в ъ н р е д н и  о б с т о я т е л с т в а  п р и с ъ с т в е н и я т  образователен процес е 
преустановен, след заповед на министъра на образование и науката обучението 
на учениците, записани в дневна, задочна, индивидуална форма на обучение, 
както и в дуална система на обучение, се осъществява от разстояние в електронна



среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 
технологии.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички педагогически 
специалисти, ученици и родители за сведение и изпълнение.

Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на училището в срок до 
06.10.2020 г.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Пламен Воденичаров -  ЗДУД.


